
  

 

Reflectie door zr. Hermin 
Als spirituele wezens hebben engelen een wil en het vermogen om te redeneren; het 
zijn personen en ze zijn onsterfelijk. Ze overtreffen alle zichtbare wezens in perfectie. 
Wie gelooft er in engelen? Iedereen kan die vraag voor zichzelf beantwoorden. 
Niettemin is de waarheid dat de engelen bestaan en een rol spelen in onze reis of ons 
leven. De engelen zijn er, ze zijn altijd bij ons. “Ze kijken altijd naar het aangezicht van 
Mijn Vader in de hemel” lezen we in Matt. 18:10. Ze doen altijd Zijn gebod en zijn 
gehoorzaam aan Zijn gesproken woord (Psalm 103:20).  
Heb je ooit een ervaring gehad en nagedacht over wie die engel was? Nou, dat doe ik 
graag, dankzij mijn vriendelijke beschermengel. Veel katholieken geloven dat elke 
persoon een beschermengel heeft die ons omringt, ons beschermt en helpt vanaf het 
moment dat we worden geboren tot wanneer we sterven. Dit is een vorm van Gods 
zorg voor de mensheid. Er zijn echter ook andere engelen, zoals de engel Gabriël die de 
boodschap aan Maria bracht dat zij de moeder van Jezus zou worden. Die engelen 
hebben we nu nodig. Zij brengen de boodschap over in onze gemeenschap. Deze 
boodschappers vertalen het Woord van God en vertellen ons wat nodig is. Ze brengen 
optimisme en positieve opvattingen over veel verschillende dingen. 
 

In Nemi bij Rome kwamen we met zusters en leken samen om na te denken over de 
toekomst van onze congregatie. We praatten veel over onze ervaringen en deelden 
onze gedachten. Deze resultaten zullen door de zusters en leken die aan het evenement 
hebben deelgenomen, worden meegenomen naar de provincies, pre-provincies en 
gemeenschappen. Samen nadenken over vandaag en morgen toont onze kracht als 
gemeentschap, optimisme en een positieve kijk op de toekomst. 
 
Ik hoop dat met het nieuwe Provinciale bestuur in Indonesië de vier zusters dragers 
zullen zijn van boodschappen en handelen in Gods Geest in het belang van de 
congregatie als geheel en voor onze missie in Indonesië in het bijzonder. 
 

juli 2022, Nr. 2 
 

Eindredactie : Karien Janssen-Schwiebbe 
E-mail: generalate@sistersofcharity.nl 



2 

 

Werkbezoek België 
Voor het generaal bestuur is het gemakkelijk om de zusters 
in de Belgische provincie te bezoeken. Op 31 maart 
vertrokken de bestuursleden met de auto naar Zonhoven 
waar zr. Marie-Louise hen hartelijk ontving. Ook zr. Annie 
was aanwezig. Er werd gesproken over de ontwikkelingen 
rond de nieuwbouw van H. Catharina, waar de zusters in het 
verzorgingshuis wonen. Ook het kleiner worden van de 
provincie kwam aan de orde 
en de overgang naar de post

-provincie. Na een heerlijke lunch, 
kwamen de zusters van de provincie 
naar het provincialaat voor een kopje 
koffie met een lekker stukje gebak. Het 
generaal bestuur had een fotobrochure 
gemaakt waar van iedere (pre-post) 
provincie afbeeldingen te zien waren. 
Aan de hand van de foto’s werd over alle delen verteld. De zusters 

toonden veel belangstelling voor de ontwikkelingen in de verschillende landen. 
Omdat het in de Paastijd was, ontving iedere zuster van het generaal bestuur een mandje met 
wat chocolade-eitjes.  
Na de avondmaaltijd vertrok het bestuur weer terug naar ’s-Hertogenbosch. 
 

Werkbezoek Nederlandse provincie 
In België werd al ervaring opgedaan met de foto-brochure. Deze werd namelijk ook gebruikt 

voor een bezoek aan de Nederlandse zusters. Een hele week, 
van maandag 4 tot en met donderdag 7 april, vonden er 
ontmoetingen plaats met de communiteiten in Tilburg. Het 
waren verschillende 
ontmoetingen en 
de ontvangst was 
overal even 
hartelijk. De zusters 
waren nieuwsgierig 
naar wat er in de 
rest van de 
congregatie 

gebeurde. Aan de hand van de foto’s probeerden ze 
zich een voorstelling te maken van de situatie. De 
Nederlandse zusters waren zonder uitzondering blij om te horen dat wat in 1832 in Tilburg 
begonnen was, is uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met toekomst. 
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Evenals voor de Belgische zusters 
waren er ook chocolade-eitjes voor 
de Nederlandse zusters. Het 
generaal bestuur werd verwend 
met een prachtige bos bloemen. 
 
 
 

Werkbezoek Filipijnen 
Van 22 april tot en met 12 mei waren zr. Josephine en zr. Elisangela in de Filipijnen voor een 
werkbezoek. Het was het eerste werkbezoek sinds de uitbraak van de pandemie waar weer 
twee zusters van het generaal bestuur op reis gingen. Natuurlijk zijn er tijdens de pandemie 
contacten geweest tussen de generale bestuursleden en de zusters in de Filipijnen. Maar 
niets kan toch een face-to-face ontmoeting vervangen. De beide zusters hebben alle 
communiteiten bezocht en uiteraard gesprekken gehouden met zr. Amy. 
In Marikina werken de zusters Elena, Jessica en Annie in de kinderdagopvang. Zr. Annie doet 
er de financiën. Tijdens het bezoek vonden de lessen online plaats voor vijf leerlingen. Het 
schooljaar sluit op 8 juli en begint weer op 22 augustus. Voor het volgende schooljaar hebben 
zich tot nu toe tien leerlingen gemeld. Er zijn wel ouders die hun kind willen aanmelden 
wanneer de lessen weer face-to-face zijn. Hopelijk melden er zich voor het volgende 
schooljaar nog meer kinderen aan. De school biedt plaats aan  
60 kinderen en krijgt jaarlijks een licentie 
van de overheid. Omdat het gebouw wat 
betreft de grootte niet volledig voldoet aan 
de eisen die het ministerie stelt, komt de 
school niet in aanmerking voor een 
permanente licentie. 
De zusters in New Manila hebben daar hun 
dagelijkse bezigheden en maken het goed. 
De derde communiteit die bezocht werd is 
in Lupao. Zr. Cathy werkt in een weeshuis 
van het bisdom als maatschappelijk werkster. Ze heeft het erg naar haar zin en doet veel 
ervaring op. Wellicht zijn er mogelijkheden om haar te betrekken bij de verdere ontwikkeling 
van het centrum voor mensen met een lichamelijke beperking.  
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Het werd duidelijk dat de zusters zich voor de toekomst willen 
focussen op de kinderdagopvang en het centrum voor mensen met 
een lichamelijke beperking. 
De zusters zijn allen erg nieuwsgierig naar de resultaten van het 
project waarin drie landen kijken of er intensief samengewerkt kan 

worden. Die samenwerking 
zou mogelijk kunnen leiden tot de vorming van een 
internationale provincie. 
 
 
 
 
 
 

ICC 2022 
In april 2020 stond er een ICC gepland over Missie en Spiritualiteit. Dat was een paar weken 
na de lock down waardoor alles werd geannuleerd. Toen bleek dat er dit jaar mogelijkheden 
waren om weer internationaal bij elkaar te komen, werd meteen een nieuwe ICC 
georganiseerd. Spiritualiteit en missie werden aangevuld 
met leiderschap en samenwerken. Vier grote onderwerpen 
die van belang zijn voor de toekomst van de congregatie. 
 
Er werd gezocht naar een geschikte locatie. Die werd 
gevonden bij de SVD in Nemi, 30 km ten zuiden van Rome. 
Br. Broer Huitema CMM en Anne Stael waren bereid om 
mee te gaan als begeleiders van de vergadering. We waren 
er welkom van 6-15 juni. 

 
Op dinsdag 7 juni opende zr. Hermin Bu’ulölö de vergadering. Omdat 
het net na het Pinksterfeest was, stond het willen verstaan van 
elkaar centraal. “Pinksteren geeft inspiratie over grenzen heen,” 
legde ze uit. “De Geest waait waarheen hij wil, is in beweging, 
dynamisch en laat zich niet opsluiten binnen de muren van een 
klooster, kerk of cultuur. We zoeken de komende dagen wegen om 
onze spiritualiteit zichtbaar te maken in onze missie en in onze 
gemeenschappen. Wij kunnen dit als kloosterling niet alleen. We 
hebben anderen nodig om met ons samen te werken. Dan zal onze 
spiritualiteit gedragen worden en kunnen we kijken naar een 
toekomst vol hoop.”  

Covid-19 heeft ons leven veranderd. Hoe kunnen wij mee in die verandering zonder onze 
waarden als godsvertrouwen, barmhartigheid en eenvoud uit het oog te verliezen? Zien we 
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nieuwe kansen en mogelijkheden? De opzet van de vergadering was om 
hierover met elkaar van gedachten te wisselen, ervaringen te delen en te 
komen tot nieuwe ideeën. 
Zr. Hermin benadrukte dat het jammer was dat de Indonesische deelnemers 
aan deze bijeenkomst niet aanwezig waren omdat hen geen visum was 
verleend. Indonesië is immers de grootste provincie van onze congregatie. 
 
Spiritualiteit 
Iedereen had iets meegenomen dat haar persoonlijke spiritualiteit 
symboliseerde. Aan de hand hiervan en van de teksten over de SCMM 
spiritualiteit in de Constituties werd nagedacht hoe de spiritualiteit levend te 
houden. Hieruit kwam naar voren dat de vitale Europese zusters nog steeds 
betrokken zijn bij externe organisaties die anderen helpen en werd ervaren dat 
verbondenheid een belangrijk element is in het doorgeven van de 
spiritualiteit. In Brazilië vindt het leven van zusters en geassocieerde leden 
plaats tussen de gemarginaliseerden waarbij ze niet bang zijn om politiek 
stelling te nemen en proberen om mensen hun waardigheid terug te geven 
zodat er weer hoop ontstaat. De zusters in Timor Leste beleven de spiritualiteit 
in hun missie met de kernwaarden eenvoud, barmhartigheid en 
godsvertrouwen. Ook de Filipijnse zusters geven aan dat de barmhartige liefde 
zich uit in de missie en in het communiteitsleven door te luisteren naar elkaar 
en door elkaars fouten te vergeven.  
 
Audiëntie 

Al op de tweede dag vond het uitstapje plaats. De reis 
voerde naar Rome waar we om 9 uur de audiëntie met Paus 
Franciscus bijwoonden. Er ging een groot gejuich op toen de 
congregatie persoonlijk welkom geheten werd.  
Na de audiëntie was iedereen vrij om de Sint Pieter te gaan 
bekijken, Rome te bezichtigen, wat souvenirs te kopen of ….. 
Het werd een warme en welbestede dag. 

 
Missie 
Alle deelnemers waren gevraagd om een 
presentatie voor te bereiden over de missie in het 
eigen land. Er kwamen indrukwekkende verhalen 
naar voren, zoals de sociale strijd in Brazilië, het 
delen van vreugde en verdriet, de begeleiding van 
projecten voor jong en oud in de Stichting en in 
het centrum Dom Helder Camera, de ondervinding 
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van het moeten samenwerken met anderen, de bloeiende Beweging van 
Barmhartigheid en de opname van de geassocieerden in de congregatie. 
In de Nederlandse provincie ligt het accent op zusterschap en omzien naar elkaar. 
De zusters zijn allemaal op leeftijd en hebben nu de rol om anderen te 
ondersteunen. Als vrijwilligers zetten ze zich in voor diverse activiteiten en als 
sponsor financieren ze mede kansrijke projecten van groepen mensen met een 
afstand tot de samenleving. Het charisma vindt zijn weg via de Vincentiaanse 
Beweging, de Beweging van Barmhartigheid, Bezield Verband en Barach. 
In België is de situatie vergelijkbaar met die van Nederland. Ook daar is de missie 
afgebouwd en doen verschillende zusters nog vrijwilligerswerk in de parochie of 
het bisdom en in de instituten die voorheen tot de eigen projecten behoorden. 
De zusters in de Filipijnen werken in de parochies en brengen pastorale bezoeken. 
Ze werken daarin samen met leken. Diverse zusters werken op een school en een 
van de zusters is maatschappelijk werkster in een weeshuis van het bisdom. De 
pandemie zette diverse projecten stil en het opnieuw opstarten is erg lastig. 
In Timor zijn de vier communiteiten actief in de samenleving. Belangrijk zijn de 
bezoeken aan gezinnen en zieken, maar ook het verstrekken van schoon 
drinkwater en eten. In het weeshuis zitten 41 kinderen tussen 5-15 jaar waarvoor 
gezorgd werd. De pandemie heeft alles stil gelegd. Langzaamaan herneemt het 
leven zijn weg weer. Zo is ook de kliniek weer open gegaan en worden er 

bijeenkomsten gehouden waar nieuwe kandidaten geworven worden. 
Samenvattend zien we een groep sterke vrouwen die aandacht heeft voor mensen 
in de marge en op zoek is naar nieuwe wegen. 
 
Laudato Sì 
Het is alweer enkele jaren geleden (2015) dat Paus Franciscus Laudato Sì 
publiceerde. Hierin staan zijn ideeën te lezen over de kwetsbaarheid van de 
planeet en de armen, over zijn overtuiging dat alles met alles samenhangt. Hij 
doet een oproep om de economie en vooruitgang op een andere manier te gaan 
benaderen en vraagt aandacht voor de waardigheid van alle schepselen. Nu, 
nadat we enkele jaren van de pandemie hebben meegemaakt, merken we 
allemaal hoe deze boodschap van invloed is op onze missie en onze spiritualiteit. 
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In Nederland en België maken de zusters gebruik van duurzame materialen voor de 
nieuwbouw, beperken ze het gebruik van plastics en wordt voedsel dat over is 
verwerkt tot compost. Individueel gaan de zusters zuinig om met energie en doen ze 
aan ‘consuminderen’ (zo min mogelijk kopen). Ze zijn er trots op de omslag gemaakt 
te hebben naar een duurzamere manier van leven. 
De zusters in Brazilië maken mensen bewust van hoe het anders kan. Kinderen leren 
op school om zorgzaam om te gaan met de natuur. Een petfles wordt bijvoorbeeld in 
twee delen geknipt. Het ene deel doet dienst als bloempotje waarin zaadjes worden 
opgekweekt en van het andere stuk wordt speelgoed gemaakt. In het 
jongerenpastoraat is een project begonnen waarin autobanden verwerkt worden tot 
vuilnisbakken. Van blikjes wordt speelgoed gemaakt en recycleerbare producten 
worden hergebruikt. Krachten worden gebundeld en samenwerking gezocht met 
andere organisaties om nieuwe projecten te ontwikkelen. Zo hebben ze ook 
afspraken gemaakt met bakkers: wie met een stoffen boodschappentas binnenkomt 
en broodjes koop, krijgt een extra broodje. 
Er is veel dat je zelf al kunt doen. Dat ervaren de zusters in de Filipijnen ook. De 
communiteiten doen aan afvalscheiding en letten op hergebruik van materialen. 
Door hier heel weloverwogen mee om te gaan en er over te praten met mensen in 
de omgeving, maak je hen ook bewust van de 
noodzakelijke duurzaamheid. 
Zr. Sofiani vult aan dat de zusters in Indonesië 
duurzaamheid ook hoog in het vaandel hebben 
staan. Ze proberen zo min mogelijk papier te 
gebruiken, zuinig te zijn met energie, afval te 
scheiden en plastics te vermijden. Leerlingen op 
scholen en slaapzalen worden bewust gemaakt van 
het duurzaam zorgen voor onze planeet. 
Ieder land draagt op eigen wijze een steentje bij aan 
een duurzamere wereld.  
 
Leiderschap 
Leiderschap is een groot thema dat in vele facetten 
kan worden besproken. Tijdens deze ICC werd de 
nadruk gelegd op het dienend leiderschap van jezelf als individu en van de 
communiteit/land. Br. Broer hield een inleiding dat een ideaalbeeld schetste van 
dienend leiderschap, een model. De praktijk is weerbarstiger. Toch spelen elementen 
als authenticiteit en verantwoordelijkheid een belangrijke rol. Ieder mens is 
verantwoordelijk voor zichzelf, voor wat je doet maar ook voor wat je niet doet. Als 
dienend leider probeer je de ander sterker te maken. Veel zusters komen uit het 
onderwijs en voor hen is het de belangrijkste taak jonge mensen te begeleiden op 
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hun weg. Dat is moeilijk; wanneer doe je het goed? Soms moet je aardig zijn, 
soms ook niet. Soms moet je direct handelen, soms wat langer wachten 
voordat je handelt. Er is geen eenvoudig antwoord te geven. Goed luisteren en 
onderscheiden wat belangrijk is hoort bij leiderschap.  
Ook missie heeft leiderschap nodig. Op de vraag wat de sterke en zwakke 
punten van ieder land zijn, gingen de leden van de afzonderlijke landen met 
elkaar in gesprek. Hieruit volgden aandachtspunten voor de komende jaren. Of 
misschien moeten we zeggen dat hieruit een grote ambitie naar voren kwam. 
Dit varieerde van het groeien in aantal zusters waardoor de missie uitgebreid 
kon worden tot het beheersen van het Engels, van het ontwikkelen van 
samenwerking met leken tot het professionaliseren van de zusters. 
 
Verbondenheid 
Het werd verschillende keren gezegd, dat de betrokkenheid met leken van 
belang is voor de toekomst van de congregatie. In de VS werken de zusters al 
jarenlang samen met een betrokken groep Vrienden. Zr Mel Ryley en Dana 
Sullivan hadden beide een videoboodschap ingesproken over hun ervaringen 
als zuster met de Vrienden en als Vriend met de zusters. Uit Indonesië was een 
videoboodschap gekomen van Elisabeth Ghozali, Vriend van de Missie. 
Nederland en Brazilië hadden een betrokken afgevaardigde: Henny Spooren en 
Silvania Tereza Batista da Silva. Zij vertelden hun ervaringen ter plaatse, 
evenals de aanwezige zusters. Ook zr. Marie Thérèse Croke had een brief 
gestuurd met haar ervaringen in het werken met leken. 
Uit alle verhalen blijkt dat de vorm van verbondenheid overal anders is. Het 
geassocieerd lidmaatschap zoals dat in Brazilië plaatsvind is de sterkste vorm 
van verbondenheid. Daar zijn statuten gemaakt en leggen de geassocieerde 
leden jaarlijks een belofte af waarmee ze zich voor weer een periode 

verbinden aan de Braziliaanse 
provincie. Daar tegenover staan 
ook landen waar geen structuur 
is voor verbondenheid. 
De verwachtingen voor de 
toekomst is dat het aantal leken 
dat zich verbonden weet met 
de congregatie zal toenemen 
waardoor het charisma op een 
andere manier verspreid wordt. 
Dat betekent wel dat er 
richtlijnen zullen moeten 
komen 
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Internationale samenwerking 
We hebben samen gevierd. Diverse onderwerpen passeerden de revue en 
ervaringen zijn gedeeld. Mooie ideeën werden gehoord. Kunnen we 
samenwerking vorm geven? De samenwerking tussen de zusters onderling en 
zusters en leken naast het verdiepen van de spiritualiteit. 
In Timor Leste zouden ze graag Engels willen gaan leren in de Filipijnen. Maar ze 
zouden ook graag gebruikmaken van de kennis van de Indonesische provincie op 
verschillende gebieden. Het leren van het Engels als gemeenschappelijke taal is 
ook een wens in Brazilië. Ze zijn daar al druk mee bezig met de hulp van de 
Filipijnse en Amerikaanse zusters. 
De Belgische zusters zouden graag hun ontmoetingen met de Nederlandse 
zusters willen voortzetten. Er is tussen hen immers geen taalbarrière waardoor 
gemeenschappelijke onderwerpen gemakkelijker aan de orde kunnen komen. 
Verschillende landen hebben er behoefte aan om structuur te brengen in de 
verbondenheid met leken.  
De diverse ideeën tonen aan dat zusters en leken elkaar in ieder geval nodig 
hebben. 
 
Toekomst 
Het religieus leven is in ontwikkeling. Wereldwijd loopt het aantal roepingen af. 
Jonge mensen kiezen niet meer voor het leven als kloosterling. Zij willen onze 
levensstijl niet meer. Wel constateren de Braziliaanse zusters dat leken dichter bij 
de congregatie willen komen, dat ze zich willen verbinden aan de spiritualiteit. 
Deze mensen zijn getrouwd en hebben een eigen gezin. Dat is een nieuwe vorm 
van religieus leven. Een model dat in Brazilië potentie heeft. Ook in Nederland 
zijn ontwikkelingen gaande. Op het gebied van de diaconie wordt samengewerkt 
door mensen van verschillende religies. Veel mensen zijn geïnteresseerd in een 
nieuwe kerk en sluiten zich aan bij groepen als San Egidio, Focolare of Chemin 
Neuf. Er zijn wel degelijk roepingen, maar dan op een andere manier dan in het 
verleden. 
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De komende tien jaar zien de zusters in Indonesië en Timor Leste het aantal 
roepingen stijgen. De Filipijnse zusters hopen op een toename en willen zich 
tegelijkertijd ook richten op een nauwere samenwerking met leken. Als de 
kinderdagopvang weer groeit en het centrum voor mensen met een beperking 
geprofessionaliseerd wordt, zullen er weer mensen komen met belangstelling voor 
SCMM. In Nederland en België zullen er over tien jaar niet veel zusters meer over 
zijn. Gaan de lekengroepen door zonder zusters? 
De situatie is in ieder land anders met betrekking tot de betrokkenheid van leken 
en nieuwe roepingen. Toch openen nieuwe vormen de deuren voor het verder 
verspreiden van onze spiritualiteit. In gemeenschappelijkheid inspireren leken en 
zusters elkaar.  
 

Provinciaal kapittel in Indonesië 
De leden van het generaal bestuur waren nog maar net thuis, of zr. Hermin en 
zr. Sofiani vertrokken alweer naar Indonesië waar van 1 tot en met 6 juli het 
provinciaal kapittel plaatsvond in Medan. Zoals gebruikelijk werd terug gekeken op 
de afgelopen vier jaar. Op de laatste dag vond de verkiezing plaats van het 
provinciaal bestuur. Zr. Donata Manalu is de nieuwe provinciale overste. Zij wordt 
in haar taak ondersteund door zr. Blandina Zagötö als vicares. Zr. Teresa Seingo en 
zr. Alfonsia Saing maken het bestuur compleet. 
We wensen hen veel succes toe in de komende bestuursperiode. 
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De 60ste verjaardag van onze congregatie in Brazilië  

Op 11 mei vierden we de 60ste verjaardag van 
onze congregatie in Brazilië. Dit deden we samen 
met onze geassocieerden, alle leden van de 
Beweging van Barmhartigheid, volwassenen en 
jongeren, onze medewerkers en de mensen van 
onze gemeenschappen. De mis werd opgedragen 
door onze vriend pater Jean. In de mis, herdachten 
we alle zusters die hier geleefd hebben. Er werden 
verhalen verteld, feiten gememoreerd en de 
bijdrage benadrukt van elk van onze zusters in de 
opbouw van het Koninkrijk van God, in de strijd 

voor gerechtigheid en waardigheid voor iedereen. We eindigden op een zeer 
Braziliaanse manier, specifiek uit noordoost Brazilië, met het dansen van de 
forró, ciranda en quadrilha, om het leven en het geven van elk van onze zusters 
te vieren. We danken God voor al het goede dat hij ons heeft gegeven om dit te 
bereiken. Moge onze Moeder van Barmhartigheid ons inspireren om haar Zoon 
te volgen. 

 
 
 
 



12 

 

Lief & Leed 
In de afgelopen maanden zijn er drie zusters overleden: 
06 mei  zr. Ansfrida van Loon Tilburg (Nederland) 
24 mei  zr. Florensia Fau  Telukdalam (Indonesië) 
16 juli  zr. Rosa Hermans  Zonhoven (België) 
 
Verschillende zusters hebben een kloosterjubileum gevierd: 
40 jaar  7 juni zr. Stefani Murwani 
25 jaar  25 juli zr. Rosemarie Malisngoran 

zr. Rita Gheru Leko 
zr. Hubertine Nino 
zr. Yahana Sembiring 
zr. Patrisia Sitanggang 
zr. Damiana Marbun 
zr. Clementine Wailaba 
zr. Benedikta Marbun 
zr. Fidelia Giawa 
 

 
Op 14 augustus wordt zr. Constansa Lowette (België) 101 jaar. 


